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A faluba költözik
az iskola
Társadalmi összefogás

Pomaszék az egyetlen falu
környékünkön, de talán az
országban sincs párja, ahol a
községből tanyára járnak iskolába a gyerekek. Hírt adtunk már róla, hogy nem
tart sokáig ez az állapot, hiszen ú j iskola épül a falu közepén. Most az épülő iskoláról hallottunk olyat, aminek
szintén ritkán akad párja.
Az építési szerződés szerint ennek az évnek a végéig kell elkészülnie a domaszéki iskolának. Nyár végén érdeklődött a tanácselnök a Csongrád megyei tanácsi építőipari vállalat igazgatójánál, tudják-e tartam a
vállalt határidőt, mert az iskolára halaszthatatlanul nagy
szükség van. A válasz az
volt, hogy nehézségekkel küzdenek, kevés a munkaerő.
A Hazafias Népfront községi bizottsága vállalta, hogy
segítséget kér a szülőktől.
Felhívást küldött szét, azt
kérte, aki tud, társadalmi
munkával segítsen.
Szakmunkásokat tud adni
továbbra is a vállalat, a kisegítőkkel van baj. Sok jelentkezőre nem számítottak,
de úgy gondolták, ha tízen
dolgoznak egy-egy napot, az
is eredmény, azért is köszönet jár. Százhúszan jelentkeztek mostanáig, többen,
mint amennyit az építővállalat foglalkoztatni tud.
Október 6-tól a hónap végéig 4—5 ember jön mindennap segíteni az ú j iskolához. Megkérdeztük a szakiparosokat, mennyire elégedettek a kéz alá dolgozókkal, elismerően nyilatkoztak
minden eddigi közreműködőről.
Azt talán mondani is fölösleges, hogy az építőipar gondjait ne^n ez az oljárás oldja meg véglegesen, és talán
nem lesz általános az építsünk .magunknak
iskolát
mozgalom, de a domaszékiek
áldozatvállalása
tiszteletre
méltó. Akkor is figyelmet érdemel, ha tudjuk, gyermekük
tanulásáért egyre többen vállalnak áldozatot. Magyarázni sem kellett, mit jelent az
oktatás korszerűsítésében a

Domaszéken

A közelgő világtakarékossági nap időjére a postahivatalok által kezelt takarékbetét-állomány összege október végére várhatóan eléri a 25 milliárd forintot.
Ebből az alkalomból tegnap
Szegeden, a postaigazgatóság
tanácstermében az igazgatósághoz tartozó három megye — Csongrád Békés és
Bács-Kiskun — OTP-, valamint postai vezetői, a postavezérigazgatóság és a z OTPvezérigazgatóság képviselője
részvételével munkaértekezletet tartottak. Értékelték az
elmúlt időszakot,
különös
tekintettel a betétállomány
alakulására.
Rózsa István, a Szegedi
Postaigazgatóság
vezetője
tájékoztatta a résztvevőket a
posta munkájáról. Hangsúlyozta a takarékbetétek postai kezelésének jelentőségét.
Megemlítette, hogy míg a
Szegedi Postaigazgatóság területén kezelt takarékbetétek
összege 1955-ben alig haladta meg a 20 millió forintot, addig ez az összeg 1975
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Molnár József felvétele
Tanács József, Kosa József ég Varga József segít az építőknek
jobb adottságokkal rendelkező
— Illetve jobbal? ígérő
— ú j épület amellett, hogy
a kijárás fáradalmaitól is
megszabadítja a gyermekeket
Szerződést kötött a népfront az építőkkel, Űj határidő született, azt
ígérték,
ilyen segítséggel december
20-ig átadják az épületet.
Miért éppen akkor, amikor

Jelentés a beiruti
légikatasztrófáról
A MALÉV Budapest—Bejrút között közlekedő járatának MA—240. számú, HA—
LCI lajstromjelű, TU 154 típusú repülőgépe — mint korábban jelentettük — szeptember 30-án, néhány perccel a bejrúti leszállás előtt
szerencsétlenül járt. A repülőgép utasai és személyzete
életüket vesztették. A hazai
és a libanoni légügyi hatóságok vizsgálatot
indítottak,
a szerencsétlenseg
színhelyére magyar szakértői bizottság
utazott.
A repülőgép budapesti műszaki előkészítése és karbantartása rendben megtörtént,
az indulás előtti ellenőrzés
során semmiféle hibát nem
állapítottak meg.
A vizsgálat szerint a repülőgép a tervezett Budapest—
Várna—Istanbul—Nicosia útvonalon — leszállás nélkül
— haladt A rendelkezésre
álló rádiólevelezési
magnetofonszalagok
meghallgatása
alapján az út
zavartalan,
szabályszerű,
a
személyzet
tevékenysége a repülés alatt
kifogástalan és
előírásszerű
volt.
A repülőgép és az irányítoszoigálatek
rádióösszeköttetése az eddig
ismeretlen
okból bekövetkezett robbanás pillanatáig
ugyancsak
zavartalan volt, és ezt megelőzően a gép parancsnoka
zavaró körülményt nem jelentett.
A vizsgálat megállapította,
hogy a repülőgép roncsai
Bejrúttól
északnyugatra
mintegy 10 kilométerre kb.

Takarékbetétek
a postahivatalokban

500 méter mélyen a tengerfenéken
helyezkednek
el.
Ezért a katasztrófa
okának
meghatározását elősegítő,
a
repülőgép
fedelzetén
levő
baleseti adatrögzítő
berendezi$ felkutatásának,
felszínre
hozásának és kiértékelésének
nincs valószínűsége. (MTI)

a téli szünet.kezdődik? Hogy
legyen idő beköltöztetni tanyáról az iskolát a faluba,
ós januárban már ide járhassanak a gyerekek. Szerződés beszél arról ls, mi legyen a segítőknek Járó pénzzel. Társadalmi munkát vóllaltak ugyan a szülők, de
semmiképpen nem lenne he
lyes, ha az elvégzett munka bérével az gyarapodna,
aki éppen nem tudja a teljes munkát elvégezni. A
népfront veszi föl a naptól
napra járó munkabért, és
az iskola berendezésére fordítja. Kétszeres segítségről
van tehát szó, felszerelését
tekintve is gazdagodik az iskola a szülők keze munkájával.
Már most tudják azt is, ki
segít majd december utolsó
hetében takarítani,
költözködni. Az ígéret szerint januártól nyolc osztály sok
diákja szaktantermes iskolában folytathatja azt a tanévet, amit tanyán kezdett.
H. D.

Tanácskozás az épületek
felújításáról
A Szegedi Ingatlankezelő
A tanácskozáson diaképeVállalat Dani János utcai ket vetítettek le a jelenleközpontjában tegnap e g é s z ' v ö k n e k a Szegeden
folyó
tatarozó'
napos tanácskozást rendez- házfelújításokról,
M É M
tek az épületfelújítások min- sokról, majd bemutatták a
taszervezéséről, általában a tanácskozás résztvevőinek a
felújítási munkálatokról.
Somogyi Béla utca U . számú
A tanácskozáson részt vet. házon folyó munkálatokat,
tek a z
ország valamennyi
varosa ingatlankezelő
vál- amelyeknek értéke meghalalatának képviselői. A sze. ladja az 1 millió forintot.
gedi városi tanács
építési
és közlekedési
osztályának
képviseletében részt vett a
tanácskozáson
Hunyadi
László főmérnök is. Kószó
József, az IKV
igazgatója
megnyitó szavai után előadást tartott Lakatos
Béla
termelési osztályvezető
a
korszerű tervezésről, és szerTegnap Szegeden, a roevezésről, Korreferens volt:
yei tanacsnál Hantos
MiTóth Zoltán csoportvezetőtanácselnök-helyettes,
helyettes, Nádor László osz- ály
egyháztályvezető, Horváth Domon- dr. Rátkai János
kos főgépész, Berta
Péter ügyi titkár jelenlétében, l á .
munkavédelmi előadó. Sár- togatáson fogadta dr. Endrey
Mihályt, a váci egyházmejfány János építésvezető.

t4 Jiqaróral

November 7—8:
kétnapos munkaszünet
Az idén november 7-e pénteki napra esik. A Munka
Törvénykönyve végrehajtási
rendeletében foglaltak szerint, ha a munkaszüneti napot a vasárnaptól egy munkanap választja el, a heti pihenőnapot a közbenső munkanapon kell kiadni, és az
utolsó munkanapon a vállalatnál
szokásos
szombati
munkaidő-beosztást kell alkalmazni. Ennek megfelelőén november 7-tel kapcsolatosan ebben az évben a
munkarend a következőképpen alakul; november 6-án,

csütörtökön szombati munkaidő-beosztás. November 7én, pénteken munkaszüneti
nap. November 8-án, szombaton heti pihenőnap, n a vember 9-én, vasárnap pedig
rendes munkanap lesz.
Nem vonatkozik ez a munkarend azokra a vállalatokra, illetőleg az olyan munkakorben foglalkoztatott dolgozókra, ahol a napok jellegére tekintet nélkül a térmelés, üzemelés megszakítás
nélküli, folytonos, és rendelt e tésük folytán, munkaszüne-1
ti napon is működnek. (MTI) "

mutatkozik be fiát 7amás

„Jól van — bólintott a
császár — akkor a zenére
vonatkozólag megbízom
a
maga jó ízlésében, az illem
dolgában viszont a tapintatábun." így írja le Lorenzo
da Ponté, Mozart szövegírója, a z udvar hivatalos szín-

ütmutatást: „ha jő operát
akarnaKT "lenjének ""Pesttó"
Mozartot hallgatni".
— Ügy hírlik, Mozart a
kedvenc szerzője,
— Nem szívesen kötelezem
el magam egyetlen zeneszer.
ző mellett, ha viszont vá

őSszarf^tóWUntósának^hl-

^
tet és alázat
fűz hozzá.
Gyakran elmondják
róla,
zseniális, drámai, behízelgŐ Z e n e
' e h h e í hangSÚlyOzottan
hozzátenném, páratlanul harmonikus,
előadásához „mindent
mozgósítani
kel]
ír.r.ndkx.Mi0f>t
fa_
S V S 8 S C &
£
hetséget,
az
ügyhöz
méltó
g Z 0 rgalmat. Társulatunk tel
j e g odaadással készül a bemagvámutatóra>
meiynek
i e t a gadhatatlalas2tágaban
n u l személyes ízlésem is közrejátszott. " Jóllehet a Cosi
fan tutte-t jobban szeretem,
viszont a zenetudomány és
az irodalom
egyértelműen
n ] 4 húzza, Mozart legtökélet e s e b b operája
o p e r á j a a Figaro hátesebb
há
zassága. Színpadvilága elképesztően egységes. Ugyanakkor szerepei társulatunk számára kedveznek,
kioszthatóak.
l
— Hosszú évek
tapasztalatai szerint a szegedi
tár.
sulat erényei
legtisztábban
Mozart operáiban kamatoznak.
— Jő, hogy említi. Húszfőnyi szólistagardánk csak
úgy elég, ha mindenki mindent
énekel, kis szerepet,
nagyot, hősszerelmest, intrikust stb. Ennek előnyei von.
nak és persze korlátai is.
Az énekesek iskolázottsága,
fölkészültaégi állapota azt

teles történetét, mely
az
utolsó akadályokat is elhárította 1786-ban a Figaro
hemutntóia
házassága nak
.i,„> aggoelől. A császár okkal
dalmaskodott, hiszen az opera ereaeujeneK,
eredetijének, avaumurBeaumar
chais vígjátékának ..párizsi
premierjéről nem túl megnyugtató hírek szállingóztak.
A korszak később ugy emlekezett ra, mint a francia
forradalom nyitanyara JVopoleon a i igaro hazasságat
—
egyenesen
„a teljes -L-JA.
akcióban levő forradalomnak" nevezte. Az opera persze —
nem utolsósorban műfaji sajátosságainál fogva —• nem
ütött akkora r é s t a feudális
világ bástyáin, bár fő mozgatói megőrizték Beaumarehais vígjátékának merészségét.
A Figaro házassága az idei
színiévad első operabemutatója — holnap, pénteken es.
te Szegeden. Erről beszélgettünk a dirigens Pál Tamással. a színház zeneigazgatójával, aki ezúttal
mutatkozik , be a szegedi Ope.
rában.
— Színházunk az utóbbi
időben viszonylag kevés Mozartot játszott, pedig a kultusznak hazánkban nagy hagyományai vannak, Volt idő.
ménye

A szovjet kultúra napjai alt
kalmából november 5-én dokumentumkiállítás
nyílik
meg a fővárosi Szabó ErviC
Könyvtár központi kqilyvtáJ
rában, „A (Szovjetunió ima*'
címmel. Mintegy- 200 fotó a
Szovjetunió békepolitikáját,
iparát, építészetét, oktatását,
tudományos
és kulturális,
eredményeit szemlélteti. J3záf
mos fénykép a
magyar—
szovjet baráti kapcsolatokat
dokumentálja. (MTI)

Ha választanom kell:
Mozart"

adott

oly

jellemző

Egyházi vezető látogatása
a megyei tanácsnál

f

közepén 3,2 milliárd forintot tett ki. Az OTP vezetői elismerésüket fejezték ki
ezért a munkáért a posta
dolgozóinak. Hangsúlyozták,
hogy a posta és az OTP
eddigi jó kapcsolatait továbbra is ápolják.

Dokumentum*
kiállítás nyílik

gye 'püspökét, valamint Bajosán Ernő egyházmegyei Jro.
daigazgatót. Ez alkalommal
megbeszélték a váci egyházmegye hatáskörébe tartozó,
megyénket érintő egyházpolitikai kérdéseket,

áll hozzájuk, ami nem kívén hosszú távú, egyirányú
képzést Repertoárt énekelnek, tehát a z összetett feladatok a testhezállóak, ahol
mindenfélét kell
csinálni.
Tehát Mozart.
— Hogyan fogadta a társulat winf zeneigazgatót, es
milyennek Uéli meg a fölkészülést?
— Reményekkel
eltelve
jöttem Szegedre, s rendkívül boldog vagyok, h o g y itteni tapasztalataim
mess*

sze meghaladnak
minden
várakozást. Állítom, ez a
társulat páratlarr abbctttgyekezetében, hogy teljes odaadással szolgálja az ügyet,
minden rezdülésével a maxi.
mumot nyújtsa.
Kegyetlen
próbák vannak
mögöttünk,
mégsem tapasztaltam semmifajta ellenállást, mást ne
mondjak, az elmúlt szezon
végén kezdtünk el foglalkoz.
nl a Figaróval, s a holnapi
premier előtt másfél hónappal zeneileg kész volt a pro.
dukció. Ezután jöhetett a
fölszabadult munka, hogy az
előadas
természet s
legyen
*
A szimfonikus
zenekarnak
kemény munkát jelentett átállni a Mozart-stílusra, s remélem, a z előadás igazolja;
,
• „ köszön...
sikerült.
Rengeteget
a
be
t e k a rendező
Horváth
Zoltánnak, aki karmestereket megszégyenítő zenei fölkészültségével
nagyszerű
partner. Közös
munkával
elértük
' h 0 8 y nincsenek mái'
a

s z i n p a d o n

karmesterkezet

meredten barnuló énekesek.
Jótékony hatással volt a kórusra az ú j karigazgató, Dékány Endre szakmai fölkészültsége, embersége, következetes munkáju is.
— A Figaro után milyen
folytatást ígér az operai
évad?
— A jövő naptári évben,
január 23-án Vaszy Viktor
vezetésével
mutatjuk
bo
Puccini Manón
Lescautjkt,
majd a tavasszal Sosztakovics operáját, melynek címe:
Az orr. Gogol hasonló című
prózájából
készült a mü,
rendkívül igényes, az egyik
tenorszólama például állánh

«n mozog, s kamarazenei
apparátusa sem éppen jellemző az operákéra.
Még
az idén, november 11-én, a
szegedi szabadtérin mar nagy
sikerrel bemutatkozott
kijevi szopránénekesnő, Maria
Biesu Leonórájával fölújítjuk a Trubadurt,
két-két
Macbethet és Lammermaari
Luciát,
valamint egy Do«
Jüant játszunk. Jövőre pedig o Bohéméletet és a Traviatat újítjuk föl.
Nikolenyl István

